
 

ORDE van DIENST voor ZONDAG 29 augustus 2021 

 

 

11de zondag van de zomer 

 

 

 

Wat is wijsheid - preken over Prediker 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Clusterdienst Kloosterkerkgemeente Ten Boer 

en Protestantse gemeente GTSTP 

 

Aanvang dienst 10.00 uur in de kerk van Ten Boer  
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Dienst van de voorbereiding 

 

Orgelspel 

 

Binnenkomst en begroeting van de kerkenraad 

      

Stilte en aansteken van de kaarsen  
Allen gaan staan 

 

Wij zingen samen – Lied 103 vers 1, 5 en 9 

 

 
 

 

5. Zoals een vader liefdevol zijn armen 

 slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 

 God onze Vader, want wij zijn van Hem. 

Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 

 Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen, 

 slechts leven op de adem van zijn stem. 
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9. Laat heel het machtig koninkrijk des Heren 

 Zijn grote naam, zijn grote daden eren. 

 Kom allen tot de lof des Heren saam. 

Lof zij de Heer in hemel en op aarde 

Die aan zijn volk zijn liefde openbaarde, 

En zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam. 

 

Groet  

 

V: De Eeuwige is met u allen 

A: Zijn vrede is met u 

 

 

Bemoediging en Drempelgebed  

V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 

A: die hemel en aarde gemaakt heeft 

V:  die trouw is tot in eeuwigheid 

A: en die niet loslaat wat zijn hand begon 
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Drempelgebed – gezongen lied 298 (I voorganger, II allen  

 

 
Allen gaan zitten  
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Kyriëgebed, wordt besloten met het kyrie van lied 299f 

 
 

 

Wij zingen samen het glorialied – lied 304 

 

 
 

 

2. Zing van de Zoon, licht voor onze ogen, 

bron van geluk voor wie Hem wil geloven, 

luistert naar Hem het woord van alzo hoge: 

Houd Hem in ere! 
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3. Zing van de Geest, de adem van het leven, 

duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 

Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 

houd Hem in ere! 

 

Dienst van het woord 

 

Gebed bij de opening van het Woord 

 

- Met de kinderen – aansluitend gaan die naar de nevendienst 

-  

Schriftlezing – Prediker 11 vers 7 tot Prediker 12 vers 8 

 

Het licht is een genot. Wat een weldaad voor de ogen om de zon te zien! 

Wanneer een mens lang leeft, laat hij dan van elke dag genieten en 

bedenken dat de dagen van de duisternis ontelbaar zullen zijn. De 

toekomst is niets dan leegte. Geniet dus, beste vriend, van je jonge 

jaren, haal je hart op aan de dagen van je jeugd. Volg de wegen die je 

hart wil gaan, gun je ogen wat ze wensen. En onthoud bij alles wat je 

doet dat God je aan zijn oordeel onderwerpt. Belast je hart niet met 

verdriet en houd je lichaam vrij van kwalen, want je jeugd en jonge jaren 

zijn al snel voorbij. 

Gedenk daarom je schepper in de dagen van je jeugd – voordat de 

slechte dagen komen en de jaren naderen waarvan je zegt: In deze jaren 

vind ik weinig vreugde meer. Voordat de zon verduistert, de sterren en 

de maan niet langer stralen, de lucht ook na de regen grauw van wolken 

wordt. De dag waarop de wachter trillend voor het huis staat, de 

soldaten kromgebogen voortgaan, de maalsters langzaamaan verdwijnen, 

de vrouwen uit het venster staren en een schaduw lijken. Wanneer de 

deuren naar de straat worden gesloten, de molen geen geluid meer 

maakt, het fluiten van de vogels ijl van toon wordt, wanneer hun lied 

versterft. Je durft geen heuvel te beklimmen, de weg is vol gevaar. 

De amandelboom behoudt zijn wintertooi, de sprinkhaan sleept zich 

voort, de kapperbes droogt uit. Een mens gaat naar zijn eeuwig huis, 
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een klaagzang vult de straat. Voordat het zilverkoord wordt 

weggenomen, de gouden lamp gebroken, de waterkruik in stukken valt, 

het scheprad bij de put wordt stukgebroken. Wanneer het stof 

terugkeert naar de aarde, weer wordt zoals het was, wanneer de adem 

van het leven weer naar God gaat, die het leven heeft gegeven. Lucht en 

leegte, zegt Prediker, alles is leegte. 
 

Wij zingen samen – lied 797 vers 1, 3, 7 en 8 

 

 
 

3. Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig 

is der mensen vreugde! 

Al het heden wordt verleden, 

licht wordt donker, – snel vergleden 

zijn der mensen heerlijkheden. 

 

7. Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig 

is der mensen glorie! 

Die in hoogheid zijn gezeten 

en met God zich durven meten, 

in de dood zijn zij vergeten. 
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8. Ach hoe nietig, ach hoe vluchtig 

is der mensen wezen! 

Al ons doen en al ons streven, 

heel de wereld duurt maar even. 

Wie God vreest zal eeuwig leven. 

 

Overweging  

 

Orgelspel 

 

Wij zingen samen – Lied 845 
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2. Tijd van troosten tijd van tranen 

tijd van mooi zijn tijd van schamen 

tijd van jagen nu of nooit 

tijd van hopen dat nog ooit. 

Tijd van zwijgen zin vergeten 

nergens blijven niemand weten 

tijd van kruipen angst en spijt 

zee van tijd en eenzaamheid. 

 

3. Wie aan dit bestaan verloren 

nieuw begin heeft afgezworen 

wie het houdt bij wat hij heeft 

sterven zal hij ongeleefd. 

Tijd van leven om met velen 

brood en ademtocht te delen – 

wie niet geeft om zelfbehoud, 

leven vindt hij honderdvoud. 

 

 

    De kinderen komen terug 

 

Dienst van gebeden en gaven 

Dankgebed - Voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

Elke bede wordt beantwoord met lied 368g 

 
 

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden 

op aarde, zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 
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En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons uit de greep van het kwaad. 

Want aan u behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Mededelingen voor de gemeente. 

 

- collectedoeleinden 

- Collecte diaconie voor “de Bloemendienst en eigen gemeentewerk” 

kan worden overgemaakt op NL04 RABO 0306 3272 44 t.n.v. 

Diaconie Ten Boer-Woltersum-Sint Annen 

- Collecte kerkrentmeesters kan worden over gemaakt op  

NL11 RABO 0306 3231 41 t.n.v. Kloosterkerkgemeente Ten Boer-

Woltersum-Sint Annen 

 

Wij zingen samen – lied 825 vers 1 en 4 
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4. Hij meet ons tijd en ruimte toe 

genoeg om Hem te vinden. 

Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe 

wij tasten in den blinde 

naar Hem, uit wie ons leven is. 

Eens treedt Hij uit de duisternis 

en noemt ons zijn beminden. 

 

 

Zegen – wordt beantwoord met gezongen AMEN 

 

 

 

Orgelspel 

 

 

 

 

 

 

 

Hopelijk zijn de weergoden ons goed gezind, zodat we na afloop van 

de dienst nog even kunnen napraten onder het genot van een kop 

koffie buiten. 

 

 

 

Aan deze dienst werkten mee: 

 

Voorganger:    da. Gonny de Boer   

Ouderling van dienst: Janny Alberts 

Organist:     Hendrik Ritsema 

Lector:     Lenie Havinga 

Techniek:     Jan Pruim en Erik Stam 

Koster:     Lina Mensinga   
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Diensten voor de komende weken: 

 

 

Zondag 5 september – dienst om 10.00 uur in de Kloosterkerk van Ten 

Boer. Voorganger ds. Jan Wilts uit Groningen 

 

Zondag 12 september – startdienst in de Kloosterkerk van Ten Boer. 

Voorganger ds. Gonny de Boer 

Vanaf 10.00 uur inloop met koffie en …… 

Aanvang dienst 10.30 

Na afloop diverse workshops in en rond de kerk  

 

Zondag 19 september – dienst om 10.00 uur in Woltersum (onder 

voorbehoud) 

Voorganger ds. Gonny de Boer 

Koffie na de dienst 

 

Zondag 26 september – dienst om 10.00 uur in de Kloosterkerk van 

Ten Boer 

Voorganger ds. Gonny de Boer 

 

Activiteiten  

 

Iedere derde vrijdag van de maand is er een middaggebed om 12.00 

uur in het koor van de Kloosterkerk. 

De eerst volgende is op vrijdag 17 september 

 

Alle andere activiteiten worden na de startdienst vermeld. 

 


